1. Zprávy obce Štěpánkovice
1.1. Obecní úřad bude v době od 23.12. do 31.12.2021 uzavřen. V případě potřeby
vyřízení pohřbu se obraťte na paní Ingrid Václavíkovou, tel.775 122 350.
1.2. Knihovna bud v době od 23.12. do 31.12.2021 uzavřena.
1.3. Sběrný dvůr bude letos naposledy otevřen 22.12.2021. Poté bude možné odpady
odevzdávat až po novém roce a to 3.1.2022.
1.4. Fotky z vítání občánků si rodiče můžou vyzvednout na obecním úřadě v kanceláři
matriky.
1.5. Žádáme občany, kteří parkují svá vozidla na komunikacích, aby je odstavovali na
svých pozemcích, aby byl zajištěn bezpečný průjezd techniky pro odklízení sněhu.
V místech, kde vozidla budou nadále parkovat na komunikacích, nebude sníh
odklizen.
1.6. Upozorňujeme občany, že na staveniště rekonstrukce komunikace ul. Na Kopečku a
ul. Zahradní je přísný zákaz vjezdu všech motorových vozidel.
1.7. Až do odvolání je přísný zákaz vstupu na staveniště školního hřiště z důvodu
realizace tartanového povrchu. Vstup do tělocvičen a sauny je z ul. Družby přes
bránu mateřské školy.
2. Zprávy ostatních úřadů
2.1. Dne 18.11.2021 očkovací centrum v Kravařích zahájilo svou činnost. Očkovací dny
budou úterý a čtvrtek. Zatím se předpokládá fungování očkovacího centra do konce
měsíce prosince. Veškeré dotazy směřujte na Slezskou nemocnici v Opavě, která
provoz očkovacího centra zajišťuje a rozhoduje i o dalším postupu.

3. Komerční zprávy
3.1. Paní Eva Theuerová oznamuje, že prodejna na ul. Lipová 4, Štěpánkovice je od
20.12. do 23.12.2021 otevřena také dopoledne a to od 8.00 – 12.00 hod a odpoledne
od 14.00 – 17.00 hod.
3.2. Emil Kurka – Průmyslové zboží zve všechny k vánočním nákupům, kde nabízí
velký výběr kosmetiky, hraček, vánočních dekorací, bižuterie, vánoční osvětlení i
elektrické spotřebiče. V cukrárně nabízí cukrárenské výrobky, vánoční čaje i sirupy
Kitl. Otevřeno je běžná prodejní doba. Srdečně Vás zve k nákupům.
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3.3. Štěpánkovický ochotnický spolek Vás zve na divadelní komedii „Miláčku vydrž“,
která se bude konat ve dnech 27.12., 28.12. a 30.12.2021v 18.00 hod. v kinosále
kulturního domu ve Štěpánkovicích. Cena vstupenky je 100,--Kč. V předprodeji
jsou na obecním úřadě ve Štěpánkovicích a v prodejně průmyslového zboží pana
Emila Kurky . Vstup bude pouze pro očkované nebo po prodělání nemoci 180 dnů.
Při vstupu bude nutné předložit potvrzení.
3.4. Kosmetický salón Beauté-Blanka Macová, Jasanová 315/1, Štěpánkovice , tel.721
815 516 vás srdečně zve k nákupu vánočních poukazů a kosmetických balíčků. Těší
se na vaši návštěvu.
3.5. MUDr. Jan Lebeda oznamuje, že dne 23.12.2021 bude v Kravařích ordinovat pouze
do 11:00 hod.
3.6. Praktický lékař MUDr. Míček upozorňuje na změnu ordinačních hodin v době od
21.12. do 31.12.2021. Ordinační hodiny budou vyvěšeny na zdravotním středisku a
zveřejněny na internetových stránkách obce Štěpánkovice. Ordinační hodiny během
vánočních svátků pouze pro akutní ošetření a to vždy po předchozí telefonické
domluvě. Tímto vyzývá své pacienty, aby si zajistili své léky včas, své požadavky
zasílejte formou sms zprávy na tel. 776 655 707.
3.7. Praktický lékař MUDr. Radan Míček očkuje 3. dávkou proti onemocnění COVID19. Očkování je prováděno vakcínou firmy Moderna a Pfizer/BioNTech. K
očkování se mohou hlásit pouze pacienti, kteří jsou registrováni u MUDr. R. Míčka
a ostatní občané se mohou přihlásit do očkovacího centra v Kravařích, kteří mají
od podání 2. dávky očkování 6 měsíců a splňují podmínky k přeočkování 3. dávkou
(věk 60+, léčené onemocnění srdce či plic, pacienti po transplantacích, s
onkologickým onemocněním, cukrovka, obezita). Hlásit se můžete formou SMS ve
tvaru: 3davka Jmeno Prijmeni Rocnik. Sestra se pak ozve zpět s termínem
očkování.
3.8. Paní Emilie Židková, U Dvora 18, Štěpánkovice prodává respirátory 1 ks 6 Kč,
antigení testy slinové a výtěrové 1 balení 60 Kč. Na požádání vystaví fakturu. Tel.
608 460 733.
3.9. Praktický lékař MUDr. Radan Míček upozorňuje pacienty s nachlazením, teplotou,
rýmou, kašlem, průjmovým onemocněním, aby nevstupovali do čekárny, volejte
sestře na tel. 776 655 707. Nadále jsou i ostatní pacienti ošetřováni po předchozím
objednání na konkrétní čas (tzv. časovka). V prostorách ambulance je povinnost
nosit ochranu dýchacích cest.
4. Smuteční oznámení
Oznamujeme Vám, že dne 16.12.2021 zemřel náš spoluobčan pan Rudolf
Gregořica ve věku 71 let. Rozloučení se zesnulým bude v úterý 21.12.2021 ve
14.00 hod. v kostele sv. Kateřiny ve Štěpánkovicích. Všem pozůstalým
vyjadřujeme upřímnou soustrast
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Oznamujeme Vám, že dne 16.12.2021 zemřel náš spoluobčan pan Günter Steuer ve
věku 82 let. Rozloučení se zesnulým bude v úterý 21.12.2021 ve 14:00 hod.
v úzkém rodinném kruhu v kapli v Oldřišově. Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Oznamujeme Vám, že dne 19.12.2021 zemřel náš spoluobčan pan Erich Suchánek
ve věku 61 let. Rozloučení se zesnulým bude ve středu 22.12.2021 ve 14.00 hod. v
kostele sv. Kateřiny ve Štěpánkovicích. Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

Zapsala: 20.12.2021 Bronislava Rycková
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